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Mikulás-napi
Art Misszió
Élet, nyüzsgés, vidám gyereksereg – ezt tapasztalhatta az ember,
ha 2007. december 6-án csütörtök
délelőtt bekukkantott a rimaszombati kultúrház egyik-másik termébe. A színes programok lehetőséget
adtak arra, hogy ki-ki megtapasztalhassa, a művészet mely területe
áll hozzá a legközelebb, hol tudja
leginkább kifejezni önmagát a művészet, mint eszköz segítségével. 9
órától 11-ig 6 különböző tevékenység megfigyelésére, kipróbálására
volt lehetőség: a bálteremben a
táncházat Bredár-Mács Katalin
vezette, aki gyerekjátékokra és
gömöri táncmotívumokra épített
foglalkozást tartott. A kézműves
foglalkozások a gömteremben zajlottak a füleki Motolla Kézműves
Kör és a rimaszombati „önkéntesek” vezetésével.
befejezés a 4. oldalon

A Mikulás üzenete: legyen
szívecskétek a szeretetre
A Myra városában püspökké
szentelt Miklós emberszeretete,
segítőkészsége az egész világon
elterjedt. Hosszú, békés életének
jótéteményei legendákat szültek.
Lelkét az angyalok egy tiszta forráshoz vitték, ahonnét minden
évben névnapja előestéjén elküldi
áradó szeretetét a gyerekekhez, de
a felnőttekhez is. A Mikulás-járás
tájainkon is örömteli ünneppé vált.
A krampuszok és angyalok kíséretében december 5-én Rimaszombatba is megérkezett lovashintóján
a Mikulás.
Már több tucat kisgyermek várta
őt a Fő téren kidíszített szabadtéri színpad előtt. Az őszszakállú
jó öreg Télapó puttonya telis-tele
volt édességgel, melyet különböző
versenyeken kaphattak meg a legbátrabbak. A legügyesebbek pedig
a magasan szálló papírhógolyókat

elkapva válthatták mikulás-csomagra. A színpadról kiszorulók
vagy félénkebbek sem maradtak
cukorka nélkül, közéjük lejöttek
az angyalkák, miközben a Relax
Szabadidőközpont fiatal táncosai
szórakoztatták a közönséget. Picit
távolabb a Tátra Szálló előtt finom
káposztaleves illat lengte be a már
elég hideg levegőt. Ezt is a Mikulás
hozta volna? Igen, a Szlovák Nemzeti Párt Mikulása... Szürkületkor
Rimaszombat városának alpolgármestere, Pavel Piliarik kapott szót,
hogy a gyerekek nagy örömére
fényt varázsoljon a katolikus templom előtt feldíszített karácsonyfára.
Először gyulladtak fel a hatalmas
fenyőn az izzók, melyek egészen
háromkirályok ünnepéig világítják
majd be a teret, hogy becsalják a
szívekbe a szeretet ünnepét, a várakozást. Jelzik, hogy figyeljünk

egymásra, szeretteinkre, azokra,
akik valamilyen oknál fogva nem
várakozhatnak karácsony ünnepére felhőtlenül, azokra, akikhez nem
jöhetett el gazdag Jézuska. A Fő
térről a Mikulás is ezekkel a gondolatokkal búcsúzott a gyerekektől, s
még hozzáfűzte, „fontos az ajándék, de a lényeg, legyen szívecskétek, hogy tudjatok szeretni.”
Homoly E., fotó: mo

Karácsonyi vásár!
Mindenkit szeretettel várnak
december 12-13-án a karácsonyi vásárra. A Kishonti utcában
különböző használati tárgyakat, ruhaféleségeket, karácsonyi ajándékokat vásárolhat,
a Jánošík utcában frissítő és
forralt bor, a gyerekeket édességek várják.

A költségvetésről
is tárgyalnak
A városi képviselőtestület december 11-én, kedden 9.00 órai
kezdettel tartja idei utolsó ülését,
amelyre az egykori Megyeháza
tanácstermében kerül sor. A tanácskozás legfontosabb napirendi
pontja a jövő évi költségvetés megvitatása és elfogadása lesz. Cifruš
István polgármester beszámol a
2007-2013-as időszakra kidolgozott Városfejlesztési Koncepcióról,
szóba kerül a futballklub támogatása, a városi sport fejlesztési koncepciója, de vagyonjogi és személyi
kérdések is. Az ülés pontos programja a www.rimavskasobota.sk
honlapon megtalálható.
jdj

szebb lakás,
szebb körülmények + tetők.
www.valea.sk, valea@valea.sk

Nyustya, Francisci u. 167.
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Ünnepvárás
Kicsi ügyes kezek serénykedtek december elsején,
hogy az ünnepváró foglalkozásokon minél több
ajándékot, emléktárgyat készítsenek.
A rimaszombati Tompa Mihály
Református Gimnázium tornaterme kellemes hangulatú adventi
várakozásban immár hatodik
alkalommal telt meg. Jókedvűen,
nagy fegyelmezettséggel alkottak
hét műhelyben, melyeket Bujna
Margit a kollégium nevelőnője ké-

szített elő. A foglalkozásokat, melyek között volt képeslapkészítés,
különféle asztali díszek, gyöngyfűzés, üvegfestés, agyagfestés,
az iskola tanárai vezették. Tinta
Vanda, igazgatóhelyettes lapunknak elmondta, hogy ezen kívül
december 21-én csendes nappal
is készülnek a szeretet ünnepére,
amikor az osztályközösségek
együtt ünnepelnek, ökumenikus
istentisztelet tartanak, s beszélgethetnek Borbás Máriával, aki a
feledi gyermekotthonban eltöltött
karácsonyokról mesél majd a
gyerekeknek.
Szöveg és fotó: he

„Szeretni kell, ennyi az egész”
Hagyománnyá vált,
hogy advent idején a
Vöröskereszt jótékonysági estet szervez. Idén
december 3-án hívta
meg a véradókat és az
adakozókat.
Az Emberek az emberekért címmel
megrendezett műsorral a résztvevők azon segélyalapot támogatták,
amely a háborús és a természeti
katasztrófák áldozatainak a megsegítésére hivatott. Az idei rendezvényen összegyűlt 5500 koronát
a Vörös Félholdnak küldik, akik a
bangladesi árvízkárosultak számára ajánlják fel az adományokat.
Az esten tiszteletdíjukról lemondva felléptek a rimaszombati és
nagyrőcei művészeti iskolák diákjai, tanárai, a tiszolci evangélikus
iskola vegyeskara, a rimaszombati

Daxner Alapiskola kisdiákjai, a
Kereskedelmi Akadémia érettségizői, a Kokavan folklórcsoport,
és nagyon szép műsort adott a
Tóthné Mede Zsófia vezetése alatt,
a rimaszombati Csemadok mellett
működő Blaha Lujza Vegyeskar
(képünkön).
A szereplők kisugárzásukkal közvetítették az emberek felé a szere-

tet, az egymásra utaltság fontosságát, hogy segíteni nem kötelesség,
de tisztelet. A Vöröskereszt a rendszeres és önkéntes véradóknak december 11-én fél tíz órai kezdettel
a rimaszombati Junior komplex
épületében ünnepélyes keretek között plaketteket ad át, hogy ezúton
is megköszönje azoknak, akik véradásukkal életeket mentenek.
moly, fotó: a szerző

LAPSZÉLRE
Magyarüldöző
„robot”
magyarok
Nem egyszer botránkozunk meg
azon, hogy magyar ember magyar testvére ellen
cselekedett. Az
ügyesebb marja,
a férgese meg pusztuljon elv érvényesül. Ilyenkor a magyarság nem
szerepel a meghatározó tényezők
között. Itt a pénz és a hatalom
diktál. Minél többet birtokolni, s
elnyomni a másikat. Egyre inkább
úgy tűnik, hogy robotként élünk.
Vannak, akiket a lopásra, csalásra,
hazudásra, koldulásra programoztak be, vannak, akiknek a csicskás
pozíció jutott, vannak, akiket
bizonyos részfeladatok ellátására
állítottak, van köztünk olyan, aki
ledolgozza a nyolc órát mindenféle belső küldetés nélkül, megint
akadnak olyanok, akik csak
tengetik napjaikat, tétlenek, vagy
éppen ebbe már bele is betegedtek,
rokkantak, megkeseredtek. Az,
hogy ők mindemellett magyarok,
nem lényeges számukra. Mellettük
élnek azok kevesen, akiknek mindennapi életükben a magyarság is
fontos, s igyekeznek megmaradni
ebben a szellemiségben. Ekkor jön
egy másik robot banda, akinek az
a programja, hogy ezen keveseket
is megsemmisítse, elnémítsa,
letiporja. Ők lehetnek a magyarüldöző „robot” magyarok?
Homoly Erzsébet
szerkesztő

Civil önépítkezés, de hogyan?
November 30-án Civil Fórum – Önépítkező civil társadalom 2007 címmel
szakmai konferenciát szervezett Rimaszombatban az Arany Bika szállóban
a Dél-szlovákiai Civil Információs Hálózat, melynek tagja a rimaszombati
Fundament Polgári Társulás is.
A Civil Fórum küldetéseként jelölte meg a civil szervezetek kapcsolatrendszerének kiszélesítését és
az együttműködés feltételeinek a
megteremtését. Mindehhez első
körben olyan civil szervezetekre
lenne szükség, akik versenyképesek lesznek az Európai Unió
szabta versenyben megvalósítani
céljaikat közösségeik érdekében.
Rimaszombatból illetve a környék-

ről kevés civil szervezet tudott a
fórumról, melyen végül ötven ember vett részt, főképpen azok, aki
kapcsolatban állnak már most is a
Fórum Kisebbségkutató Intézettel.
A program első részében, melyet
B. Kovács István vezetett, önképet
próbáltak felvázolni a civilekről, a
második rész Hodossy Gyula vezetésével a partnerségek kialakítására hívták fel a figyelmet. A vitá-

ban Bán Zoltán, városi képviselő
kifejtette véleményét, miszerint a
gömöri civil szervezetek példa hiányában az egyre lesújtóbb szociális problémákat nem fogják tudni
megoldani, hacsak komoly szakmai segítséget nem kapnak. Több
résztvevő éppen a szakmaiságot
hiányolta erről a fórumról, melyen
ugyan kialakítottak szakmai csoportokat, megnevezték azok veze-

tőit, megbízták a koordinátorokat,
de félő, hogy az önköltségességre
alapozó önépítkezés, demokratikus eszközök nélkül nem lesz képes
az átfogó felvidéki civil társadalom
összefogására.
homoly, fotó: a szerző
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A romatelep
gondjaival
ismerkedtek

Mezőtelkesen ivóvízzel
koccintottak
November 30-án Cifruš István
polgármester jelenlétében zajlott
Mezőtelkesen az az összejövetel,
amelyen hivatalosan is átadták
rendeltetésének az új vízvezetéket,
mert a régi már sem minőségével,
sem vízhozamával nem felelt meg
a követelményeknek – tájékoztatta lapunkat Hegedűs Attila városi
képviselő. A polgármester így eleget tett a még tavalyi választási időszakban tett ígéretének. A vízvezeték kiépítése 2006 őszén kezdődött,
a hossza 7,5 km, s a beruházás
összköltsége 33,2 millió koronát

tett ki. Az építkezés kivitelezője a
Közép-szlovákiai Vízügyi Társaság
volt, míg az anyagiak többségét,
31,6 millió koronát az Építkezési
és Régiófejlesztési Minisztérium
biztosította. A város 1,6 millió koronával járult hozzá a beruházás
kivitelezéséhez. A rendezvény végén átadták az új internetes klubot,
amely az (OZ)LIPKA Mezőtelkes
polgári társulás segítségével és az
Orange Esélyt a régiónknak támogatásával valósult meg – zárta tájékoztatóját Hegedűs.
jdj

Gyógyszertár létesül
a Nyugat-lakótelepen
Anina Botošová, romaügyekért felelős kormánybiztos megbízásából
a Rimaszombati Városi Hivatal
épületében tartottak találkozót,
amelynek elsődleges célja a Dúsa
úti lakótelep problémáinak a feltárása volt. Botošovát, aki egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt
venni a tanácskozáson, munkatársa, Dr. Anton Hrabovský (a kép
jobb szélén) képviselte, aki három
témával szeretett volna tüzetesebben megismerkedni.
A tanácskozás első részében
a helyi romák lakásproblémáival
foglalkoztak. Szó esett az ún. alacsonyabb összkomfortú szükséglakások építéséről, amelyet csak
polgármesterek kezdeményezhetnek, s hasonló lakások épültek az
elmúlt időszakban Rimaszécsen,
Lénártfalán, Gesztetében, Hanván
és Tornalján is. Farkas János vállalkozó, aki lakásokat vett meg
a Dúsa úti lakótelepen, szenvedélyes hangon szólt arról, hogy az elmúlt negyven évben nagyon sokat
beszéltek, de a megoldás rendre
elveszett a hivatalok sűrűjében.
Szerinte inkább olyan egyéniségek
kellenének, akikre hallgatnak az
emberek, hiszen a hagyományos
roma társadalomban a vajda vezetett egy közösséget, akinek a szava
szent volt és sérthetetlen. Štefan
Baláž, a VH Kulturális és Szociális

Osztályának a vezetője elmondta,
hogy pár évvel ezelőtt katasztrofális állapotban volt a lakótelep, s mivel a lakók tartozása meghaladta
a kétmillió koronát, a vízművek
elzárta a vízcsapot. Ezért is örömteli, hogy megnyitották azt a közösségi helységet, ahol mosásra és
tisztálkodásra is lehetőség kínálkozik. A meglévő két mosógép mellé
a város jövőre egy harmadikat is
bebiztosít. Baláž szerint nagyon
sokat segített a közösségi központ
létrehozása, de mivel bizonytalan
volt, hogy lesz-e folytatás, annak
vezetője felmondott.
A tanácskozás második részében
a telep oktatási gondjairól számolt
be Eva Alevová, a VH Oktatási
Osztályának vezetője és Vaskői
Károly iskolaigazgató, akik az
épület rekonstrukciójára és kibővítésére kértek támogatást. A város
szociálpolitikájával kapcsolatban
Balážtól megtudtuk, hogy 300
ezer koronával tudják segíteni
a rászorultakat, de az étkezésbe
is be tudnak segíteni, bár sokan
még a kedvezményes ebédet sem
tudják maguknak megengedni. A vendégek a tanácskozás
után meglátogatták a Dúsa utcai
roma telepet, majd Feledre utaztak.
Juhász Dósa János
Fotó: moly

Utolsó ülését tartotta a Nyugatlakótelep, Kelecsény és Szabadka
városrészek képviselőtestülete. Az
ülésen szó esett az egykori Hally
gally pizzéria épületéről, amely
területet a Golden plus társaság
szeretne megvásárolni. A társaság
többfunkciós épületet szeretne felépíteni, amelyekben egészségügyi
létesítmények kapnának helyet.
A képviselők egyelőre a kérvényt

elutasították, de felkérték a vállalkozót, hogy dolgozzon ki új tervezetet. Elfogadták a jövő évi akciótervet is. Beszámoltak arról, hogy
postaládákat helyeztek el a városrész különböző pontjain, amelyben a lakók kérvényeit, panaszait
gyűjtik össze. Az eddig beérkezett
kérvények többsége gyógyszertár
létrehozását sürgeti, amely már foj
lyamatban van.

Még Ön is hozzászólhat!
November 30-án folytatódott a Városfejlesztési Koncepció kidolgozása a 2007-2013-as időszakra. A
városi partnerszervezetek javasolták, hogy a koncepció minél előbb
kerüljön fel az internetre is, hogy
a széles nagyközönség is megismerkedhessen vele. A javaslatok
és ötletek beépítése után a végleges
változat elfogadására előrelátha-

tóan január végéig sor kerülhet. A
munkaváltozat olvasható a www.
rimavskasobota.sk honlapon, javaslataikat pedig december 20-ig
várják levélben a VH Stratégiai
és Városfejlesztési Osztálya címére illetve e-mailben az eva.
murarikova@rimavskasobota.sk
címre.
j

Kötetlen találkozó
lesz Akasztóhegyen
Az Akasztóhegyen működő Önkéntes Polgári Kezdeményezés
december 14-én, délután három
órára a helyi presszóba baráti találkozóra hívja az érdeklődőket, ahol

az eddig elvégzett munkáról, valamint a városrész jövőjéről beszélgetnek. A találkozóra meghívást
kaptak a városrészi bizottság tagjai
és a képviselői is.
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folytatás az 1. oldalról

Mikulás-napi Art Misszió a rimaszombati kultúrházban

Benko Tünde segítségével mézeskalácsok készültek, Molnár
Mónikával szalmadíszek, Bujna
Margittal karácsonyi papírzac
skók, Farkas Csizmadia Zsuzsával
csipeszdíszek, Kovács Gabriellával gyöngyös angyalkák, Ismail
Évával pedig könyvjelzők. Együtt
zenélhettek az érdeklődők Tóthné
Mede Zsófiával a balett-teremben, ami tulajdonképpen aktív
kikapcsolódás volt énekkel, melodikus- és ritmushangszerekkel.
Ez a terem kicsivel később már
drámajátékok színtere, Szekeres

Évának és Zsélyi Katalinnak köszönhetően, akik Sublót hercegnő
meséi közül most a Kendős Banya
és a Picinykék történetével örvendeztették meg a jelenlevőket, mely
a Levente Péter által ismert Égből
pottyant mesék egyikének drámapedagógiai feldolgozása. Az
ún. 4-es helyiség aznap a Balázs
Emese által vezetett író-olvasó találkozónak teremtett hangulatos
környezetet, a Tornalján élő Kovács Magda írónő volt a vendég,
akitől a gyerekek bátran érdeklődtek magáról az írásról, egy könyv

megszületéséről, de az írónő életéről is. Az esztrádterem az újkori
divatnak hódolt, ugyanis a faburkolatra kiragasztott csomagolópapírokra falrajzot készíthettek a
gyerekek. 11 órakor kezdődött a
színházteremben – ide érkezett
mindenki a foglalkozások után – a
Csalóka Péter című zenés mesejáték a Forrás Színház tolmácsolásában. Telt ház fogadta a budapesti
és győri művészekből álló társulatot: a Tompa Mihály-, a Ferenczy
István-, a Dúsa úti Alapiskola
tanulóin kívül Rimajánosiból és
Nagybalogról is érkeztek. Zsélyi
Katalin főszervező célja ezzel a
kultúrházbeli „nagy nyitott nappal” a művészet becsempészése
volt a gyerekek életébe. Úgy véli:
„Bár ingergazdag világban élünk,
értékes, közösségben megélt élményben egyre kevesebbszer van
részünk. A család és az iskola mellett a művelődési- és szabadidőközpontok küldetése, hogy ilyen
élményekhez juttassák a gyerekeket, s az élményen keresztül gazdagítsák, szépítsék, formálják a
lelki világukat” – nyilatkozta.
Balázs Emese
Fotó: moly

Pósa Lajos ébresztése
Egy nem hivatásos irodalmár,
Kun Miklós Jenő volt a Magyar
Közösségi Ház vendége a minap,
aki Pósa Lajosról tartott érdekfeszítő előadást. Pósa Lajos annak
idején ünnepelt költője volt a kornak, s Blaha Lujza mellett nagyon
sokat tett azért, hogy a magyar
nyelv teret hódított az addig főleg
németajkú fővárosban. A második
világháború után Pósát elfelejtették, gyerekversei is csak itt-ott jelentek meg, de irodalomtörténeti
munkákban sem fordult elő túl
sűrűn. Ez a helyzet nem változott
az ún. rendszerváltás után sem,
mindössze egy-két tanulmány
(Bettes István) zavarta fel az állóvizet. Maga Kun Miklós Jenő (a
kép bal szélén) is véletlenül ismerkedett meg Pósával, s vált szenvedélyévé a költő hagyatékával
való foglalkozás. Honlapot is létrehozott (www.posabacsi.com),

amelyen a költő versei mellett a
róla szóló tanulmányok is megtalálhatók. Az előadás, amelyen
főleg a Pósával foglalkozók voltak
jelen, előadásból átváltott konferenciává, s nagyon sok érdekes
adatot tudhattunk meg az előző
évek Pósa-kutatásairól, a nemrég

felújított budapesti síremlékről, a
Pósa emlékét is őrző rimaszombati irodalmi kávéházról. Sokan csak
itt ismerkedtek meg egymással, s
a későbbiekben az együttműködés
még sok pozitív eredményt hozhat
a Pósa-rajongók nagy örömére.
jdj, fotó: he

MEGHÍVÓK
Pedagógusköszöntés

Nagybalog
Önkormányzata,
a Szlovákia Magyar Kultúra
Múzeuma és a Hagyományok
és Értékek Polgári Társulás
szervezésében december 18án délután három órakor a
nagybalogi Községi Hivatal
tanácstermében folytatódik a
Múzeumi szalon beszélgetéssorozat. Miklósi Péter vendége
Tamás Aladárné Szűcs Ilona
gyémántdiplomás pedagógus
lesz.

Kutyák a vásáron

Tisztelt állatbarátok, szeretettel meghívjuk Önöket első
hivatalos bemutatkozásunkra
a Karácsonyi vásár alkalmával. Közelebbről megismerhetik a losonci kutyus menhely
működését, otthoni kis kedvenceiknek különféle ajándékot, játékot, előre elkészített
szép karácsonyi csomagokat
vásárolhatnak. Minden vásárlással segítik Szlovákia egyik
legnagyobb
menhelyének
a működését. Hozza el kutyusát is (minden kutyus kap egy
kis ajándékot). Találkozzunk
december 12-13-án a rimaszombati Karácsonyi vásáron.
Ferencz K., fotó: Gecse A.

Könyvbemutató

Rimaszombat és Vidéke Polgári Társulás szeretettel meghív
mindenkit A. Marton Gyula A
Festő c. könyvének bemutatójára. Időpont: 2007. december
14., péntek 17.30 óra. Helyszín: Rimaszombat, a Magyar
Közösségi Ház tanácsterme. A
szerzővel B. Kovács István beszélget.

Tábori anziksz

A Rovás Polgári Társulás és
az Oxymoron Polgári Társulás
a rimaszombati Városi Művelődési Központ Ganévia Galériájában december 7-én megnyitotta a Rovás Alkotótábor
legjobb munkáiból nyílt kiállítását, mely 2008. január 31-ig
tekinthető meg.
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Péterfalára, ahol adventkor díszbe öltözik a falu
tapasztalat szerint semmi hasznát
nem tudják venni.

Közeledik az év legszebb
ünnepe, a Karácsony. Ennek apropóján invitáltam
beszélgetésre Péterfala polgármesterét, Köböl Gyulát,
mivel olyan hagyományokat
ápolnak, amelyek követésre
méltóak. Többek között
betekintést nyertünk a falu
életébe is.
A falu lakosságáról ejtene
pár szót?
A falu lakossága igen lecsökkent,
mintegy 230 a létszáma. Sok mindenre kihatással volt az elmúlt
rendszer, főleg a 70-es években,
mivel nem adtak építkezési engedélyt. Ezt csak a központi falvak
számára tették lehetővé. Egy generáció volt arra kényszerítve, hogy
elköltözzön innen. Úgy Péterfala,
mint a környező falvak elöregedtek. A fiataloknak nincs munkalehetőség, s aki teheti, külföldön
keres munkát. Ezek a fiatalok már
nem jönnek vissza. Ez nagy szívfájdalom nemcsak nekünk, hanem a
környező falvaknak is.
Az a középnemzedék, akik
munkanélküliek, kapnak
valami módon az önkormányzattól segítséget?
Szerencsére mindössze 24 azoknak
a száma, akik nem találtak munkát,
s bekapcsolódnak az aktivációs
munkába. A munkaügyi hivatal lehetővé teszi számukra ezt a heti pár
órát, hogy dolgozhassanak az önkormányzatnak, s mi igyekszünk
ezt az időt hasznosan kitölteni.
Részt vesznek a faluszépítésben. A
fiatalabbak még tudnak magukkal
mit kezdeni, a gond azokkal van,
akik nyugdíj előtt állnak. Ők már
nem látják értelmét annak, hogy
részt vegyenek a munkaügyi hivatal által szervezett átiskolázáson. A

Teljesen kilátástalan a helyzet, vagy esetleg van némi
remény, hogy a falu élete
megváltozzon?
Nagyon messze vagyunk a várostól. Talán történne változás, ha decembertől megnyílnak a schengeni
határok. Közel vagyunk Magyarországhoz, csak egy kilométer a
távolság. Abban bízom, hogy az itt
élő emberek találnak ott munkát.
Van olyan titkos vágyuk,
amit szeretnének megvalósítani?
Egyelőre még csak tervezzük, de
nagyon szeretnénk föllendíteni a
turizmust. Rendelkezünk egy nagy
tóval, aminek a környékét szeretnénk rekreációs központtá alakítani. Igaz, csak szezonális lenne, de
nagy segítség a falu közösségének.
Addig még sok a teendőnk. Nagyon
fontosnak tartjuk megépíteni az
utat Magyarország felé. Közel van
Pétervására, ha addig megépül az
út, onnét már könnyebb lesz eljutni
más magyarországi településekre. Nem állítom, hogy ez nekünk
megváltás lesz, de apró előrelépés
ahhoz, hogy megmaradjon a falu.
Sok az üres ház, amit megvehetnek
akár hétvégi háznak is.
A falunak megvan az a vonzereje, hogy idecsalogassa a
turistákat?
Említettem a tavat, ami 50 hektáron terül el, s már tíz éve ismert a
turisták körében. Nem túlzás, ha
azt állítom, még külföldiek is járnak
ide. A gyönyörű erdeinket is járják
már a turisták, s tervezzük kijelölni
a turistautakat, úgy a gyalogosok,
mint a biciklisek számára.
Működik-e a faluban iskola
és óvoda?
Sajnos ez igen nagy fájópontunk,
hogy utánpótlás hiányában az iskolát meg kellett szüntetnünk. Az
óvodánk még működik, igen kis
létszámmal, aminek a fenntartása az önkormányzatnak nem kis
pénzébe kerül, viszont addig, amíg
gyerekek lesznek, mindent megte-

szünk azért, hogy működtessük.
Milyen a kulturális élet?
Községünkben működik a Csemadok alapszervezete. Nagy sikereket
aratott az ifjúsági citerazenekarunk, sok meghívást kaptak, külföldön is felléptek. A női énekkar is
jelentős eredményeket ért el. Most
vettek részt Dunaszerdahelyen a
Bíborpiros szép rózsa országos
döntőjén, két éve nívódíjat kaptak.
Hogyan szokták megünnepelni a Mikulást?
Hagyománnyá vált, most harmadik
éve, hogy a gyerekekhez házhoz jár
a Mikulás. Egy kis ajándékot adtunk, amit már nagyon vártak.
Módjukban áll évente
megajándékozni a nyugdíjasokat?
230 lakosból 80 a nyugdíjas. Minden évben meghívjuk őket egy
évzáró hálaadó ünnepségre karácsony előtt a helybeli vadászszövetség támogatásával.
Elnyerte a tetszésemet a
buszmegálló és az ivókút
építménye, ami egyébként
pihenőként is szolgál. Kinek
az ötlete volt ennek a megvalósítása?
Az önkormányzat ötlete volt, amit
önerőből valósítottunk meg. A
buszmegálló már adott volt, viszont kitaláltuk az építményt a turisták kedvért és széppé varázsoltuk. Az ivókutat a falu közepéről
visszahelyeztük az eredeti helyére.

Úgy alakítottuk ki, hogy ne csak
vizet lehessen inni, de pihenőül is
szolgáljon.
Kik vettek rész a munkálatokban?
Mindkét építményünkre büszkék
vagyunk. Azt hiszem, igen szépre
sikeredtek. Nagyon sokat köszönhetünk két nyugdíjas kőművesünknek, Sallai Gellértnek és Pelle
Gézának, akik bármilyen munkát
szívesen elvégeznek számunkra,
aminek mi nagyon örülünk. Megemlíteném még, hogy az asztalos
és ácsmunkákat egy gesztetei fiatalember, Mag Norbert készítette.
A precíz, látványos és színvonalas
munkájáért dicséretet érdemel a
kőművesekkel együtt.
Mi vált még hagyománnyá
a faluban, olyan amit büszkén ápolnak és őriznek?
Úgy a buszmegállót, mint az
ivókutat adventkor fel szoktuk
díszíteni. Különösen este csodálatos, amikor világítanak a minden
színben pompázó égők. Azoknak
az embereknek, akik részt vesznek
az aktivációs munkában, számos
ötletük van. Így volt ez ezelőtt három évvel is. Adventi koszorút
készítenek minden egyes ház kapujára, amit ők is raknak ki. Az
önkormányzat részéről ez egy kis
ajándék, amivel szeretnénk a segítségüket megköszönni, ezzel is ünnepélyesebbé, meghittebbé tenni
az év legszebb ünnepét.
Csölle Edit
Fotó: a község archívuma
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Nemcsak a szeretet ünnepén
Juhász János vezetésével működik
a rimaszombati rokkantnyugdíjas
szervezet 300 taggal. Minden
hónapban szerveznek számukra
különböző rendezvényeket. Nagyon nehéz körülmények között
dolgoznak. Önerőből sajnos nem
tudják magukat fönntartani,
így anyagi segítséggel próbálják
megvalósítani kitűzött céljaikat.
Dicséretes dolog, hogy küzdenek,
és nem adják fel, még akkor sem,

amikor már teljesen kilátástalan a
helyzetük. Úgy érzik, nem hagyhatják cserben azokat az embereket, akik bíznak bennük. Ebben
az évben eljutottak Bajmócra,
ahonnét szép élményekkel tértek
haza. Lázasan készültek a Mikulás
ünnepségre is, megszólították
azokat a jóérzésű magánvállalkozókat, akik önzetlenül segítenek.
Nagyon nehéz az élet mindenki
számára, az viszont tény, hogy

Virágszál az áldozatért

nem kell sok áldozat ahhoz, hogy
boldoggá tegyünk olyan embereket, akik a kis dolgoknak is nagyon
tudnak örülni, ezért szeretnék
megköszönni minden támogatójuknak a segítséget, a besztercebányai megyei önkormányzatnak,
elnökének, Milan Murgašnak,
a képviselőknek, és nem utolsó
sorban a rimaszombati kihelyezett
iroda munkatársainak, György
Bélának és Horváth Csabának.
Csölle Edit

JELES NAPOK
December 13. ―Luca napja

A balogvölgyiek és barátaik novemberi Rákóczi emléktúrájuk során
Olaszliszkát is útba ejtették, hogy tiszteletüket tegyék a halálra vert tanárember emléke előtt. (A 2. Rákóczi nyomában emléktúráról helyszűke
miatt karácsonyi számunkban számolunk be.)

KARÁCSONYI JÁTÉK
Három gyertya ég szerkesztőségünk adventi koszorúján. E heti számunkban is megtalálja itt a szelvényt. A négy szelvényt összegyűjtve névvel és
címmel ellátott borítékban, december 19-ig, szerdáig kell postára adni
a szerkesztőség címére. A szerencsések értékes díjakkal lehetnek gazdagabbak. A nyertesek névsorát lapunk jövő évi első számában közöljük.

A karácsonyi betlehemi jászol mellett nemcsak a karácsonyi történetre emlékeztető gipszfigurák vannak, hanem tányérkákon arasznyi
búza is zöldell: „lucabúza”. —
Néha felröppen az elmarasztaló
kritika a lassan készülő dologra:
„Úgy készül, mint a luca széke...”
Szirakuza szentjét, Szent Lucát,
kikosarazott vőlegénye feljelentette Paszcházius helytartónál, hogy
keresztény. Nem tudta megemészteni, hogy Luca valamiféle „égi
vőlegényről” beszélt neki, aki miatt
mesés gazdagságú vagyonát szétosztotta Szirakuza szegényeinek...
Luca nem áldozott az isteneknek,
nem dobott tömjént a „császár
géniuszának”. A helytartó halálra
ítélte. Nem bírták megmozdítani,
hogy a vesztőhelyre hurcolják. Leöntötték szurokkal, gyantával, olajjal. December 13-án kezdik faragni
a „lucaszékét” is, mindennap kicsit, de annyit faragnak rajta, hogy
az éjféli misére készen legyen. Ezen
a napon vetik tálkákba a megszámolt tavaszi búzát: így ellenőrzik a
gazdák a vetőmag csíraképességét.
Egyéb népi szokás is fűződik Luca
napjához. A lányok tizenhárom
egyforma cetlire tizenhárom fiú
nevét írják, és minden nap tűzbe dobnak egyet. Karácsonykor
a megmaradt cetlit kibontva fény
derül arra, ki lesz a leány férje.
balázs, cse

Újbásti az igazgató
Mede Andrást választották
az Ifjú Szívek új igazgatójául.
A medvesaljai származású
Mede a Comenius Egyetem
pedagógia szakán végzett, több
mint egy évtizeden keresztül
táncolt az együttesben.

Pályázati
felhívások
* A Palóc Társaság pályázatot hirdet a szülőföldhöz való
hűség megerősítésére, a
magyarságtudat elmélyítésére,
a magyar fiatalok anyanyelvi
képességeinek fejlesztésére és
tehetségének kibontakoztatására. A témák: a Himnusz mai
szemmel, Mit üzen Kölcsey
Himnuszával a ma emberének?, Mátyás királyról álmodtam, Vendégségben Mátyás
királynál, Mátyás, a művelődés
pártfogója, Mátyás és Európa, Hogyan ápoljuk iskolánk
névadójának emlékét?, Itt
ringatták bölcsőm..., Mesét
mondok, valóságot – nagyszüleim emlékeiből, Ami engem
foglalkoztat... A pályázaton az
alapiskolák felső tagozatosai
és középiskolás diákok vehetnek részt akár több dolgozattal
is. A dolgozatokat a z.urban@
paloctarsasag.real-net.sk és
egy példányban az alábbi címre
kell továbbítani december
31-ig. (Palóc Társaság 991 22
Olováry 132.)
* Wass Albert kortárs magyar
írófejedelem születésének
100. és halálának 10. évfordulója alkalmából a Sárospataki Református Kollégium
Tudományos Gyűjteményeinek
nagykönyvtára pályázatot hirdet Wass Albert életművének
és életének feldolgozására.
A pályázat beadásának végső
határideje: 2007. december
31. Az eredményhirdetés
helye és időpontja: a pataki
Kollégium Nagykönyvtárának
díszterme, az író születésének
centenáriumi ünnepén, 2008.
január 8-án. Felvilágosítás:
Sárospataki Nagykönyvtár,
3950 Sárospatak, Rákóczi út
1. Kiss Endre József — Tel:
003647311057, 003647314119.
E-mail: nagykonyvtar@gmail.
com
* A Vox Juventae polgári társulás Bauer Edit és Duka Zólyomi
Árpád európai parlamenti
képviselők védnöksége alatt
pályázatot hirdet „Szülőföld és
jövőkép” címmel. Beküldési
határidő: 2008. március 31.
Bővebb információk: www.
voxjuventae.sk
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Magas színvonal, remek
szervezés Bátkában

A Dobré slovo
regionális szlovák nyelvű
szavalóverseny helyezettjei
I. kategória – vers:
1.Burszky Barbara – Tompa AI, RSZ
2.Feledy Tímea – Szombathy AI, Feled
3.Stavina Dániel – Ferenczy AI, RSZ

I. kategória – próza:
1.Lehocký Richárd – Tompa AI, RSZ
2.Blaskovics Tímea – Ferenczy AI, RSZ
3.Szendrei Gerhard – Nagybalog

II. kategória – vers:
1.Bede Krisztina – Ferenczy AI, RSZ
2.Lehocký Cynthia – Tompa Ref. Gimn.,
RSZ
3. Ruszó Jennifer – Bátka

II. kategória – próza:
1.Földi Viktória – Tompa AI, RSZ
2.Mihály Máté – Ferenczy AI, RSZ
3.Pál Réka – Tompa Ref. Gimn., RSZ

III. kategória – vers:
1.Kovács Krisztina – Ferenczy AI, RSZ
2.Csízi Nikolett – Tompa Ref. Gimn., RSZ

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya a bátkai alapiskolával közösen immár hatodik
alkalommal rendezte meg a Dobré
slovo szlovák nyelvű szavalóversenyt. A verseny iránt kezdettől
fogva nagy volt az érdeklődés, s az
egész környékről érkeztek diákok.
A négy kategóriában az idén közel kilencven versenyzőt kellett
meghallgatnia a zsűrinek, amelyik nagy-nagy megelégedéssel
nyugtázta, hogy a legjobbak akár
szlovák vonalon is megállnák a helyüket. Sebők Valéria, a Csemadok

TV elnöke érdeklődésünkre elmondta, hogy bár ez a verseny nem
országos, de szeretnék, ha a legjobbak megmérettethetnék magukat
szlovák mezőnyben is, s ez ügyben már tárgyalásokat folytatnak
a Hviezdoslavov Kubín szervezőivel. A házigazda bátkai alapiskola
is kitett magáért, alsó tagozatos
diákjaik még szlovák népi tánccal
is meglepték a résztvevőket. Úgy
látszik, a verseny nagyon jó házigazdákra talált.
jdj
Fotó: Gecse Attila

3.Rusznyák Erzsébet – Rimaszécs

III. kategória – próza:
1.Bianka – Ferenczy AI, RSZ
2.Árvai Viktória – Tompa AI, RSZ
3.Sallai Henriett – Ferenczy AI, RSZ

IV. kategória – vers:
1.Kovács Lilla – Tompa Ref. Gimn., RSZ
2.Bodolló Nikoletta – Tompa Ref. Gimn.,
RSZ
3.Jakab Erika – Kereskedelmi Akadémia, RSZ

IV. kategória – próza:
1.Killner Ivett – Tompa Ref. Gimn., RSZ
2.Csank Dorottya – Tompa Ref. Gimn, RSZ
3.Koós Gábor – Tompa Ref. Gimn., RSZ

Advent a múzeumban
Új kiállítással kedveskedik az
érdeklődőknek a rimaszombati
Gömör-Kishonti Múzeum. Az asztalterítés a mindennapi kultúránk
elválaszthatatlan része, de az volt
a 19. század végén is. A kiállítás
szervezői ezúttal a karácsonyi asztalterítés hangulatába nyújtanak
betekintést. A kiállítás megnyitójára december 11-én, délután két
órakor kerül sor, s 2008 január
31-ig tekinthető meg. December
12. és 20. között előadássorozattal
és alkotóműhelyekkel köszönti a
múzeum az adventet és a közelgő
karácsonyi ünnepeket. A sorozat keretében megtekinthetik a
guszonai Ján Grenčík fából készült
betlehemét, de lesznek előadások
a karácsonyi hagyományokról, és
mézeskalácsot is lehet díszíteni. A
j
belépés ingyenes.

Az SzMPSz
rövid hírei
* A Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség kétnapos
emlékkonferenciát szervezett
Batthyány Lajos születésének
200. évfordulójára Pozsonyban,
a Szlovákiai Magyar Kultúra
Múzeumában. A neves előadók
(Katona Tamás, Dobszay Tamás, Kerényi Ferenc, Gergely
András) előadásaira közel
hatvan pedagógus volt kíváncsi, köztük húszan a gömöri
régióból érkeztek.
* November 14-én Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központ a rimaszombati
Ferenczy István Alapiskolában
Digitális világ – digitális iskola
címmel pedagógus-továbbképzésre került sor, amelynek
tartalma az alábbi kifejezések
köré épült: digitális tábla –
aktív tábla – interaktív tábla
– eBeam – kalibrálás. A képzés
része volt az interaktív tábla
kipróbálása a résztvevők által
is.
* Vizuális nevelés a pedagógiai
szemléletváltásért címmel
tartottak képzést november
26-án Feleden, a Szombathy
Viktor Alapiskolában illetve másnap a rimaszombati
Speciális MTNy Alapiskolában. A foglalkozás vezetője L.
Ritók Nóra, a berettyóújfalui
Igazgyöngy Alapfokú Művészeti
Iskola igazgatója és Török Zita,
az iskola igazgatóhelyettese
voltak.
jdj

Százéves
az épület
A rimaszombati Tompa Mihály
Alapiskola épületét 1907-ben adták
át, az oktatás az 1907/08-as tanévben kezdődött. A megemlékezésre
december 17-én, hétfőn délután
öt órakor kerül sor, amelyen fellépnek a város magyar csoportjai.
Az iskola vezetői itt mutatják be
azt az EU-s projektet, amelynek
segítségével szeretnék az épületet
rekonstruálni.
j
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Csordás János

Mozaikok a gyermekkorból [11.]
Részletek egy készülő regényből

1963
Apu jómódú régi rimaszombati
iparos családból származik (családunk leszármazása hivatalos
iratok alapján 1651-től követhető), az apja – a nagyapám, szintén
János (kinek az ősei mind Jánosok
és Istvánok) – tímár és mészáros
mester. Ő 1960-ban halálozik el
hetvennyolc éves korában, rá nem
emlékszem, a fényképek őrzik termetes alakját. Halálának évében
rengeteget sétál velem, az ismerősök elmondása szerint felettébb büszke az unokájára. Nagyanyámat lánykori nevén Szőllősy
Teréziának hívják. A család az
Óvárosban, a Szíjjártó utca 80-as
számú tömbben lakik, az utca alsó
szakaszán, két egymás mögötti
portán. A porták mögött húzódik
a Rimapart utca fűzfákkal szegélyezett romantikus szakasza, és a
Malom-árok, a Rima mellékága,
melyben Apu fiatal korában a barátaival szívesen rákászik.
Apu és keresztapám elmeséli azt
az esetet, amikor valamikor az
1940-es években Luciák, a női szabó egy alkalommal sötétedéskor a
Rimapart utcán sétál, s elhaladva
az istállóépület kisablaka előtt, kalapját megemelvén hangosan odaköszön az ablaknyílásból kibámuló lónak, hogy „Jó estét, Csordás
úr!”, mivel azt hiszi, nagyapám áll
az ablaknál...
Apu borbélynak tanul ki, a mészáros mesterséget Laci öccse – a
keresztapám – folytatja. Két lánytestvérük, Terézia (Tuci) és Ilona
(Ica) a fakanálnál marad, bár lehet, hogy fiatal korukban kitanulnak valamiféle mesterséget: Tuci
rengeteget horgol, készítményeit
az ismerősök szívesen vásárolják,
az otthonunk tele van ilyenekkel,
Anyu nem tudja hova tenni.

Kirakodóvásár Rimaszombat főterén a XX. század húszas éveiben. Balról az első bódé
Runyay Gyuláé, a második nagyapámé.
Az évtizedek folyamán a felgyülemlett családi vagyon java
része keresztapámékhoz és Ica
nénémékhez (Gulyásékhoz) kerül,
Aput és Tucit, ki nem megy férjhez,
érthetetlen módon kisemmizik. A
szüleim tudják, hogy a háttérben
Gulyás Laci, a ravasz nagybácsim
mesterkedései állnak. Apu ez ellen
nem lép fel, nem kíván szembeszegülni testvéreivel, éli a maga sajátos, öntörvényű világát. Anyu nem
ért vele egyet, az igazságérzete azt
sugallja, tenniük kellene valamit,
nem szabadna hagyniuk Gulyás
Lacit élősködni. Hiába Apu a legidősebb fiú, de nem az elsőszülött
gyermek; az elsőszülött a családjukban Ica nagynéném, az ő akarata a döntő érvényű, s az akarat
megvalósítója ilyenformán a férje:
Gulyás Laci. A matriarchátus elevenen él a családban, Apu ezt igen
jól tudja, feltehetően Ica nagynéném eme hagyományra épít.

A két világháború között, főként
az 1920–30-as években válik a
család kifejezetten jómódúvá, a
Jánosi utcában nagyapám saját
mészárszékot működtet, a mészáros és tímár mesterség mindenkor
jól jövedelmez. Megengedheti
magának, hogy nászajándék gyanánt 1929-ben egy automobilt
vásároljon a rokonság valamelyik
becsben tartott tagjának.
Apu 1941-ben, harminc éves korában nősül meg. Szüleim a Szíjjártó
utca 43-as számú saját tulajdonú
házban laknak a református templom közelében, a paplak mellett.
1955-ig Anyu megözvegyült anyja, Demjén Mária is velük lakik.
Ő annakelőtte a szülőházában, a
Forgách utcában él a közkórházzal szemben. Ott születik meg
és nevelkedik Anyu. Anyai nagyanyám 1955-ben megy másodszor

férjhez Dobos Gézához, a tamásfalvai kántortanítóhoz, s kiköltözik hozzá Tamásfalvára, a peremvárosba, a Sztálinról elnevezett
utcába.
Apu tartalékos katonaként Miskolcon vonul be a magyar hadseregbe, mint szanitéc egy Mosonyi
nevű doktor mellett részt vesz a
második világháborúban, s bajuszt
növeszt. Megelégelvén a háború
és a Don-kanyar borzalmait – sebesült emberi végtagokat kell elfűrészelnie érzéstelenítés nélkül –,
Oroszországból, a jakatyerinovkai
kórházból többedmagával hazaszökik. Vele jön rimaszombati
barátja, Kellner Árpi, akivel 1931ben együtt szolgál Šternberkben.
A sors ismét összehozza őket a
háborúban... Apu ennél többet
nem mesél nekem, hiába minden
fondorlat, hallgatás a válasza.

A következő számban folytatjuk
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GYÓGYSZERTÁRAK
A készültségi ügyeletek
ütemterve a 50. hétre
Hétköznapokon
Dr. Max gyógyszertár a
Kauflandban 8-tól – 20 óráig
Szombaton
Media gyógyszertár
Média gyógyszertár
8-tól – 12-ig
MUNKASZÜNETI
NAPOKON
december 15-én, szombaton
Média gyógyszertár
december 16-án, vasárnap
Kamilka gyógyszertár

FOGORVOSI ÜGYELET
December
15-én és 16-án 8-12-ig
MUDr. Gajan J.
Várgede, tel. szám 0907
855 206

ISTENTISZTELETEK
ÉS MISÉK RENDJE
ADVENT IDEJÉN
RIMASZOMBATBAN

Református templom
vasárnaponként 10.00 és 15.00
szerdánként 17.00
december 20. bűnbánati 17.00
december 21. bűnbánati 17.00
december 22. bűnbánati 17.00
december 24. 17.00
december 25. 10.00, 15.00
december 26. 10.00, 15.00
december 31. 17.00
2008. január 1. 10.00
Római-katolikus templom
hétköznapokon magyar nyelvű
17.00
vasárnaponként és
karácsony napjain
magyar nyelvű 7.00 és 9.15
december 24-én éjféli mise
magyar nyelvű 22.00
Evangélikus templom
vasárnaponként magyar nyelvű
11.00
szerdánként két nyelvű 17.00
december 9-én (úrvacsora) 11.00
december 24-én magyar
nyelvű 17.00
december 25. kedd 11.00
december 26. szerda 11.00
december 31. 17.00
2008. január 1.11.00

VÉRT
ADTAK

A rimaszombati kórházban 2007. december 4-én az
alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Miloš Trocha, Eva Štecová, Ország Zoltán, Ladislav Topor,
Milan Kojnok, Miroslav Ivanov, Ilosfai Gyula, František
Kubačka, Ján Szöllösi, Jozef Červienka, Milan Lipčei,
Pavel Šiška, Juraj Gál, Irena Lukačková Rimaszombatból, Ondrej Melich, Jozef Škorňa Fazekaszaluzsányból,
Anna Malatinská, Tomáš Malatinský Kecegéről, Ladislav
Palúš Rimabreznóról, Peter Ľupták Felsőpokorágyról,
Branislav Rohár Meleghegyről, Zuzana Hiblerová
Runyáról, Ján Murinček Rimaszabadiról, Róbert Zagyi Détérről, Miroslav Garaj Szinóbányáról, Ladislav
Ebergényi, Miroslava Koldrásová Nyustyáról, Dušan Širák
Cserencsényből, Peter Daniš Osgyánból, Peter Dianiška
Tiszolcról, Monika Šteberová Árvaújhelyről.
Először adott vért: Dušan Drdoľ Feledről.
Minden véradónak köszöni
a Vöröskereszt Rimaszombati Területi Választmánya

Meghívók –
 Advent 2007
december 10.― Luca naptól karácsonyig (népi szokások a
Relax szabadidőközpontban)
december 11. ― A művészeti alapiskolások karácsonyi
koncertje (iskolásoknak 10 órától, nyilvánosságnak 17
órától)
december 11. ― Azt mondta a könyv a könyvnek (a
Hrebenda könyvtárban a város ismert személyiségei bemutatják kedvenc gyermekkori könyveiket)
december 12. ― Találkozás a nyugdíjasokkal (VMK tanácsterme)

MOZIMŰSOR
DECEMBER 12-13.
(SZERDA, CSÜTÖRTÖK)
WHOLETRAIN
amerikai akciófilm
Előadás kezdete:

17.45

DECEMBER 12-13.
(SZERDA, CSÜTÖRTÖK)
ÉN VEZÉREM
német komédia Hitlerről
Előadás kezdete:

20.00

DECEMBER 1415-16.
(PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP)
BREAKOUT
svájci zenés film
Előadás kezdete:

17.45 és 20.00
DECEMBER 15-16.
(SZOMBAT, VASÁRNAP)
A RÚT KISKACSA
MEG ÉN
családi rajzfilm
Előadás kezdete:

16.00
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INGATLANOK

ÁLLÁS

* Eladó Škoda Felícia combi gépkocsi
75 000 Sk-ért. Tel: 0915 583 306

MEGEMLÉKEZÉS

1485-50

* Legolcsóbb bérlet a városban! (ČSAO
Areál és Gömöri Pékség)
Tel.: 0903 515 109.
880-51
*Lakást veszek Rimaszombatban. Kézpénzben fizetek, nem vagyok ingatlanközvetítő iroda. Tel: 0903531470 19.00
óra után pedig a 047/5634394.

*Miskolci ital nagykereskedés gyakorlattal rendelkező üzletkötőt keres
B, C jogosítvánnyal Rimaszombatba
és környékére. Tel: 0036 70-3725081

1419-51

*Bérbe kínálok vállalkozásra alkalmas
földszinti helyiséget a Fő téren. Tel:
0907884948

* Fir Kft. kitanult húsfeldolgozót –
elárusítót keres rimaszombati üzemegységébe. A magyar nyelvet ismerők
előnyben. Tel: 0915 950 349.

1429-50

1470-51

*Bérbe kínálok helyiséget, mely alkalmas üzletnek, irodának, raktárnak.
Nem messze a városközponttól, Rimaszombatban. Tel.: 047/5631054,
5631264, 0903 531 470
1432-51

* Egyszobás lakást keresek albérletbe
Rimaszombatban. Tel: 0905 913 900
1449-51

* Tornalján veszek régebbi házat. Tel:
0915 801 573
1373-51

* Bérbe adok helyiségeket üzleti vagy
irodai célra az SZNP u. 12. alatt.
(bejárat a Kooperatíva mellett) Tel:
047/5634901, 0908 508 195
1492-50

* Építkezési telek eladó. Tel: 0905
713 670
1493-51

ÁLLATOK

1428-50

* Babysittert keresünk LONDONBA.
Tel: 047/56 34 258

Felvételt hirdetünk pincér, pincérnő alkalmazására a Fő téren nyíló
ÚJ KÁVÉHÁZBAN, Rimaszombatban! Info: 047/5631766; mob.:
0911/900476
1437-50

1445-50

SZOLGÁLTATÁSOK
* Kőműves, festő , bádogos, hegesztő
munkákat vállalok. Minőség ésszerű
áron. Tel: 0915 827 216
1398-50
* Gépkocsiszállítás, költöztetés.
Tel: 0903 515 109
1104-50
* Professzionális könyvelés.
Tel: 0902 417 017
1115- 50
* JÓSLÁS KÁRTYÁBÓL (múlt, jelen,
jövő). Hétfő – Péntek 8:30-16:00 óra,
Cserencsényi út 22. (a Munkaügyi Központ mellett) Rimaszombatban.
Tel.: 0915 228 482
1306-50
* Szállítás Aviával + ponyva + költöztetés. Tel: 0905 922 756
1448-7

* Minőségi könyvelés. Tel: 0911
846 062
1394-14

*Eladó sertés. Tel: 0908265466

EGYÉB

1425-51

LENGYEL LAJOSRA

Szabad
munkahelyek
* Kooperatíva Biztosító,
Rimaszombat – biztosítási
tanácsadó (feltétel teljes
középiskolai végzettség)
* GAS-KO,
Feled – gáz-és vízszerelő
(feltétel inaslevél)
* VKFV,
Nyustya – autómechanikus
(feltétel inaslevél valamint
hegesztő bizonyítvány)
* TAURIS CASSOVIA,
Rimaszombat – húsbolti eladó
(feltétel inaslevél, egészségügyi bizonyítvány)
* ŠK-SERVIS,
Rimaszombat – technikus,
bérelszámoló (feltétel teljes
középiskolai szakképesítés)

* Yorkshier terrier – eladó kiskutyák
törzskönyv nélkül, szülők után törzskönyvvel 2007. december 18-tól. Tel:
0904 513 551

*Eladó GLX 1.6 Felícia – kitűnő állapotban. Tel: 0907884948

1444-50

1430-50

* SEWON ECS Slovakia,
Rimaszombat – asszisztens,
szalagmunkás (feltétel teljes
középiskolai végzettség ill.
inaslevél)

* Eladó 100-120 kg hízó és kismalacok.
Tel: 0903 744 573

*Ismeri az Oriflame termékeit? Szerezze be időben a karácsonyi ajándékokat.
Rendeljen ingyen katalógust! Tel: 0907
849 964

* Slovnaft Benzinol,
Rimaszombat – szakácsnő
(feltétel inaslevél)

1463-50

*Nyolchetes, beoltott dobermanok
eladók. Tel: 0905 357 884, 0905
357 993
1478-51

*280 kg-os hízósertés eladó 36 Sk/kgos áron. Tel: 0908 919 567

1415-50

* Eladó tüzelő fa szállítással együtt. Tel:
0908 931 360
1459-51

*Hízósertés eladó 43 Sk/kg-os áron.
A sertés megtisztított fele is megrendelhető. Tel: 0907 857 117

*Eladó új konyhabútor mosogatóval
együtt (2,80 m) 9000 Sk-ért és Veronika ebédlőfal sötét mahagóni színben
(4 m hosszú) 14 000 Sk-ért. Tel: 0907
346 387

1481-50

1599-51

*100-120 kg hízódisznó eladó, 45 Sk/
kg-os áron. Tel: 0903 269 579

* Petrof pianínó és zongoraszék eladó.
Tel: 0911 257 303

1482-50

1490-1

1479-51

Fájó szívvel
emlékezünk
december 10-én
halálának
10. évfordulóján
drága halottunkra

Bővebb információk személyes a rimaszombati Munkaügyi Hivatalban, telefonon az
54 16 103-as ill. 54 16 209-es
telefonszámokon, vagy a www.
upsvar.sk honlapon.

SZERETŐ FELESÉGE,
LEÁNYA, NEJE ÉS
UNOKÁI,
VALAMINT MINDAZOK,
AKIK VELÜNK EGYÜTT
EMLÉKEZNEK.

BÚCSÚ

Fájó szívvel búcsúzik
MAKSI ISTVÁNTÓL,
aki tragikus
körülmények között,
2007. december 2-án
hunyt el.
Utolsó útjára
2007. december 12-án
13 órakor kísérjük el
a rimaszombati városi
temetőben.
GYÁSZOLÓ ÉDESANYJA,
FELESÉGE, GYEREKEI,
TESTVÉREI
ÉS UNOKÁJA.

Szeretné cégét reklámozni? Hirdessen a Gömöri Hírlapban!
Kedvező áron s feltételekkel. Informálódjon hirdetési menedzserünknél:
a 0907 255 600 vagy a 0910 913 191 telefonszámokon.
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Marek Valkučák vezetésével feljutásra áhítozik a futballcsapat

A kor nem hátrány Nagybalogon
Az V. liga D csoportjának élén 35 ponttal áll
Nagybalog csapata,
őket négy ponttal lemaradva Nyénye követi, a
harmadik helyen pedig
a 27 pontos nyustyai
csapat áll. A nagybalogiak remélik, őszi első
helyüket tavasszal feljutásra válthatják.
„Mindenképpen az első hely lesz a
célunk, s ha megfelelők lesznek a
körülmények, akkor szeretnénk a IV.
ligában játszani. A játékoskeretünk
meg is van ehhez, csak az anyagi
feltételeket kell biztosítani” – jelenti
ki Elek Béla, a nagybalogiak klubelnöke.
A csapatot két rimaszombati vállalkozó támogatja („Néha oda is szúrok
a balogiaknak, hogy nem szégyellik-e magukat, szombatiak pénzelik a
csapatot” – teszi hozzá Elek Béla), s
a községi hivataltól is kapnak segítséget. „Hálásak vagyunk nekik, hogy
van egy gondnokunk, Bukvay János,
aki törődik a kaszálással, öntözéssel.
A nagy melegek idején néha egész
éjjel locsolta a pályát! Hasonlóan sokat fáradozik a klubért Erdődi Ferenc
pénztáros és Erdődi József menedzser is, de az összes vezetőségi tagnak köszönöm a munkáját” – emeli

ki kollégái áldozatkész hozzáállását Elek Béla.

A hozzáállásra a futballistáknál
sem lehet panasz. Bár a gárda átlagéletkora 30 év, Nagybalogot
kevés csapat tudta beszorítani a
kapuja elé. „Fiatalítani szeretnénk
a keretet, de azért azt mi is tudjuk,
hogy ilyen játékosállománya nincs
senkinek ebben az osztályban. Majdnem minden futballistánk játszott
az élvonalban: vagy ifistaként vagy
már felnőttként Rimaszombatban” –

mondja büszkén a klubelnök.
A csapat edzője is egy egykori rimaszombati játékos, Marek Valkučák,
aki játékosedzőként tevékenykedik. „Voltak kétségeim, hogy elfogadnak-e majd a többiek trénerként,
de ezzel nem volt semmi gond. Néha
fel kellett ugyan emelnem a hangom
edzésen, de hát ez is hozzátartozik
ehhez a munkához” – mosolyog

Valkučák. Érdekes módon csapata játékával az egyetlen elveszített
mérkőzésen volt a legelégedettebb.

„Málinecen 2:1-re kikaptunk, de a
mutatott játék ott tetszett a legjobban. Hiába vesztettük el azt a mec�cset, megmutattuk, mit tudunk. Taktikai szempontból pedig a nyényeiek
ellen játszottunk a legjobban, fontos
meccs volt, hiszen ezután ugrottunk
eléjük a táblázat élére” – magyaráz-

za a nagybalogiak edzője.
A csapat egyik kulcsembere a legjobb góllövő, a 15 gólos Doležel.

„Ha nem játszik, megérezzük a hiányát. Remek csatár, de nem építhe-

Pálkovács Zoltán
a Ferenczy István
Alapiskolában

tünk csak egy emberre. Ezért is lenne szükség a keret megerősítésére”

– hangsúlyozza Valkučák. A balogi
védelem végig jól működött, a csapat a legkevesebb gólt (14) kapta
a mezőnyben, köszönhetően a két
kapusnak, Czenének és Leskónak,
s a Sarvaš, Repka, Drugda, Laco
alkotta hátvédsornak. A középpályán Roman Kret csapatkapitány
jeleskedett, elöl pedig Doležel mellett Gubala is sokszor tett jó szolgálatot a csapatnak.
Futballkörökben mind jól csengő
név, Marek Valkučák éppen ezért
optimista: „Ha egy kicsit feltöltjük
a keretet, nem lesz gond tavasszal.
Elvégre játszani tudunk!”

B. T.
A nagybalogiak
játékoskerete:

Eduard Lesko, Marcel
Repka, Štefan Drugda,
Tomáš Laco, Dušan Sarvaš,
Dušan Halaj, Roman
Kret, Peter Vrábel, Marek
Valkučák, Miroslav Iványi,
Michal Doležel, Pavol Zvara,
Gabriel Šmíro, Roman
Gubala, Richard Oštrom,
Czene Norbert.

A Győry Dezső Napok keretén
belül egykori alma materébe, a
Ferenczy István Alapiskolába látogatott Pálkovács Zoltán válogatott
cselgáncsozó, ahol bemutatóval
egybekötött élménybeszámolót
tartott az iskola diákjainak.
j
Fotó: Gecse Attila

EUROMOTEL
Restaurant

Játékosedző:

Marek Valkučák.

Legjobb góllövő: Michal

Doležel, 15 gól.

Kassai út, Rimaszombat

meghívjuk Önt:
VADÁSZ
ÉTELEINKRE

ELSZÁLLÁSOLÁS
69 Sk-tól

LUBOTÉNY – bevásárló központ
Ólubloi Járás
Tel./Fax: 052-4684027
e-mail: nabytkomoskala@centrum.sk
www.nabytokmeblemoskala.sk

tel.: 047 563 3167
0915 671 186

Üzlethelyeink:
Szeben, Szlovák Anya utca 1401
Rimaszombat, Iskola utca 17
MEGRENDELÉSEKET FELVESZÜNK
ELEKTRONIKAI POSTÁVAL ÉS
TELEFONON IS!!! 052-4684027
MOBIL: 0915- 67-11-87 2754

Felveszünk:
pincért/-nőt.
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308
www.euromotel.sk
Bérbe adok Rimaszombatban
- üzlet és irodahelyiséget SNP 18
(Sétáló utca)
- iroda és raktár helyiséget rámpával
is — areál STK
- üzemelő épület — Kassai út
Tel.: 0907 830 073
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A kerületi bajnokságban játszó csapataink őszi bizonyítványa

Csak Nagyrőce okozott csalódást
A kerületi labdarúgó
bajnokság három osztályában kilenc csapat
képviseli körzetünket. A
harmadik ligában játszik
a rimaszombati B csapat, a negyedik ligában
Tiszolc, Feled, Ajnácskő
és Nagyrőce, az ötödik
ligában pedig Nagybalog,
Nyustya, Lubény (Lubeník)
és Rimajánosi. Ami a
szereplésüket illeti, Rőcét
kivéve nem szerepeltek
rosszul, habár az elvárások
néhol nagyobbak voltak.

III. liga

A rimaszombatiak tartalékcsapata
tudvalévően nem rimaszombati
gárda. Túrócszentmártonban van
a székhelye és a hétvégeken küld
Mikuláš Komanický edző néhány
játékost vendégszerepelni. Többen
is megfordultak ősszel a csapat
házatáján az első keret tagjai közül.
Ki formahanyatlás miatt, ki sérülése után, de volt olyan játékos is, akit
büntetésből száműztek a fakóba.
Az őszi idény 15 lejátszott mérkőzéséből hétszer nyert a Ľubomír
Páleník edző irányította együttes,
kétszer játszott döntetlent és ötször
szenvedett vereséget. Ez az ötödik
helyhez volt elég, de mint maga az
edző is megjegyezte, a játékosok
képességei alapján ez nem is olyan
rossz eredmény. Persze a vezetők
többet vártak attól az együttestől,
melyben sokszor helyet kapott

Kuciak, Geri, Rubint, Tomáš vagy
Purdek. Ők ugyanis az első ligás
keret tagjai. Teljesítményükkel
nem volt elégedetlen a vezetőség,
de például Purdek csupán egy gólt
tudott lőni az idény folyamán. Ennek ellenére Ján Stehlík menedzser
szavai szerint nem mondtak le a
harmadik hely eléréséről. Persze,
hogy ez sikerül-e, azt majd a tavaszi idény dönti el.

IV. liga

A csapatok lejátszották már az
előrehozott első tavaszi fordulót
is, és csapataink közül Tiszolc áll a
legjobban. Rosiar edzővel kezdték
az idényt, akit a sorozatos bukdácsolások után Ján Petrák váltott a
kispadon. A csapat ugyan hatodik
lett, de ez édeskevés a tiszolci vezetőknek, akik a dobogón szerették
volna látni az együttest.
A tavalyihoz képest nagyot javult
Feled csapatának a helyzete. Egy
évvel ezelőtt Milan Mihók vezetése
alatt csupán hét pontra futotta erejükből, most 20 pontot szerzett az
együttes és a hetedik helyen várja
a tavaszi folytatást. Szántó István
edzőnek a kapusposzton voltak a
legkellemesebb gondjai, ugyanis
a tapasztalt Benkőn kívül Drak és
Szabó is jó képességű hálóőr. Bizonyosan még eredményesebben
szerepeltek volna, ha a kitűnő formában futballozó Mogyoródi nem
sérül meg már az idény elején, aki
nem is lépett már később pályára.
Sándor érkezésével ugyan javult

a támadójáték, de a feledieknek
nagy szükségük lenne egy irányító
középpályásra és egy gyors csatárra is.
Felemás teljesítményt nyújtott
Ajnácskő együttese. Hat forduló
után szinte biztos kiesőnek tűntek
Pataki József edző tanítványai, de
aztán összeszedték magukat és
16 pontot gyűjtöttek be, ami a 11.
helyhez volt elég. Ez ugyan még
nem jelenti a biztos bentmaradást,
de jó esélyt biztosít a tavaszi küzdelmekhez. Érdekességként kell
megemlíteni, hogy a csapat akkor
kezdte el a pontgyűjtést, amikor
egyik legjobbjuk, Ruszó Béla
Kokavára távozott...
Szinte kilátástalan helyzetben várja a tavaszi folytatást Nagyrőce
csapata. Hat megszerzett pont
és az utolsó hely azt jelzi, hogy az
Igor Schmiedl edző által irányított
csapatnak nem is egy bravúros
eredményt kell elérnie. De hogy ez
meghozza-e a várt bentmaradást a
IV. ligában, az nagyon is kérdéses.

V. liga

Az várható volt, hogy Nagybalog
újra az első helyért száll harcba az
új bajnokságban. Marian Valkučák
edző csapata teljesítette is a célkitűzést, és négypontos előnnyel
vezeti az V. liga mezőnyét. Csupán
egyszer szenvedtek vereséget, és
biztosra vehető, hogy egy jó téli felkészülés után a nyáron már negyedik ligások lesznek Iványiék.
Nyustya továbbra is ott van az él-

mezőnyben, de hátrányuk Nagybaloggal szemben már nyolc pont,
ami elég jelentős. Hazai pályán
nem tudták legyőzni legnagyobb
riválisukat, és tavasszal Nagybalogra is kell utazniuk.
Rimajánosi, mint újonc megfelelően szerepelt. A nyolcadik hely,
de főleg a megszerzett 19 pont
jó kiinduló alapot jelent a tavaszi
idény előtt. A Július Nôta edző
által irányított csapatban elsősorban Roman Uhrik nyújtott kitűnő
teljesítményt, de azt a vezetők sem
tagadják, hogy nagyon elkelne
még néhány jó játékos a csapatba.
Ján Janšto klubelnök szerint főleg
a hazai pályán elhullajtott pontokat
sajnálják, de remélik, hogy a kiesés
szele nem érinti meg őket az idény
második felében sem.
A sor végére hagytuk Lubény
(Lubeník) gárdáját, amelyet már
évek óta az V. liga kiesőjelöltjei között tartanak számon, de a csapat
nemhogy ki nem esik, de képes az
első hat-hét együttes között végezni. Az ősszel is így volt ez, annak
ellenére, hogy nem egy találkozón
csupán tizenegy játékos állt Gulkáš
edző rendelkezésére. Nem csoda,
hogy néha még az edzőnek is be
kellett „avatkoznia” a játékba.
Mindent összevetve, nem okoztak
csalódást csapataink ősszel, s ha a
rőceieknek sikerülne tavasszal kiharcolniuk a bentmaradást, az egy
újabb komoly fegyvertény lenne
kerületünk labdarúgása számára.
sz

Sporthírmorzsák
* Remekül szerepeltek az
URAKEN Rimaszombat versenyzői a Velencében megrendezett
EURO KARATE GRAND PRIX
-versenyen, amelyen 25 ország
1054 versenyzője küzdött az érmekért. Mind Martin Antal, mind Igor

Gömöri

Molnár bronzéremmel tért haza.
* Hazai pályán ismét kettős győzelmet aratott a VK Rimaszombat férfi röplabdacsapata. Az ellenfél az
eddig veretlen cinobányai együttes
volt, akik csak a második mérkőzé-

sen tanúsítottak komolyabb ellenállást. Ezzel a kettős győzelemmel
a rimaszombati csapat a táblázat
élére ugrott. VK Rimaszombat –
VK Cinobánya 3:0 és 3:2
* Harmadik helyen végzett a szlo-

vák serdülő ligában a szabadfogásúak között a Lokomotíva Rimaszombat birkózócsapata. A bajnoki
címet a pozsonyi Dunajplavba csapata szerezte meg, a második helyen a kassai Lokomotíva végzett.
Ford.:jdj
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